
Èeský telekomunikaèní úøad

TELEKOMUNIKAÈNÍ  VÌSTNÍK

15. èervence 2005

Cena Kè 52 Roèník 2005 Èástka 9

O B S A H:

ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY

A. Normativní èást

103. Opatøení obecné povahy è. OOP/3/07.2005-4, kterým se stanoví rozsah vyúètování ceny podle druhu slu�by
104. Opatøení obecné povahy è. OOP/2/07.2005-5, kterým se stanoví rozsah polo�kového vyúètování ceny
105. Opatøení obecné povahy è. OOP/12/07.2005-6, kterým se stanoví podmínky a postupy nutné k pøevodu práv vyplý-

vajících z pøídìlu rádiových kmitoètù
106. Opatøení obecné povahy è. OOP/6/07.2005-7, kterým se stanoví rozsah minimálního souboru pronajímaných okruhù
107. Opatøení obecné povahy è. OOP/5/07.2005-8, kterým se stanoví obsah, forma a zpùsob uveøejnìní informací

o výsledcích poskytování univerzální slu�by
108. V�eobecné oprávnìní  è. VO-S/1/07.2005-9, kterým se stanoví podmínky k poskytování slu�eb elektronických

komunikací
109. V�eobecné oprávnìní è. VO-S/2/07.2005-10, kterým se stanoví podmínky k zaji��ování veøejných komunikaèních

sítí a pøiøazených prostøedkù
110. Opatøení obecné povahy è. OOP/8/07.2005-11, kterým se stanoví nále�itosti a podmínky referenèní nabídky zpøí-

stupnìní úèastnického kovového vedení
111. Opatøení obecné povahy è. OOP/7/07.2005-12, kterým se stanoví rozsah, forma a zpùsob uveøejòování informací

týkajících se pøístupu k síti nebo propojení sítí elektronických komunikací, jako� i nále�itosti, rozsah a forma refe-
renèní nabídky pøístupu nebo propojení

112. Opatøení obecné povahy è. OOP/9/07.2005-13, kterým se stanoví nále�itosti technicko-organizaèních pravidel
k zabezpeèení pøístupu k veøejné telefonní síti v pevných místech a k veøejnì dostupné telefonní slu�bì za krizových
stavù
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b) sjednaný cenový plán a druh telefonní stanice v případě, že takovéto členění stanic 
poskytovatel rozlišuje,  

c) vymezení zúčtovacího období (datum prvního a datum posledního dne zúčtovacího 
období), 

d) údaj o čase, ve kterém byl převzat stav záznamového zařízení poskytovatele v posledním 
dnu zúčtovacího období, pokud k převzetí stavu nedošlo ve 24.00 hodin, 

e) rozpis poskytnutých služeb elektronických komunikací v členění: 

1. jednotlivé druhy poskytnutých služeb podle jednotlivých položek platného ceníku 
s těmito údaji:  

– slovní označení druhu poskytnuté služby, 

– počet specifikovaných měrných jednotek, 

– počet uskutečněných spojení v případě služby, u níž je měrnou jednotkou čas, 

– cena celkem za poskytnutý druh služby, 

– sazba daně z přidané hodnoty, 

2. počet poskytnutých a využitých volných jednotek, pokud jsou poskytovány, a informace 
o převodu počtu volných jednotek z minulého nebo do následujícího zúčtovacího 
období, pokud jsou převáděny, 

f) zúčtování záloh, přeplatků nebo nedoplatků, 

g) celkovou částku k úhradě v korunách českých,  

h) datum splatnosti vyúčtované částky, 

i) informace o způsobu uplatnění reklamace včetně údaje o tom, kde a v jakých lhůtách lze 
reklamaci uplatnit. 

(2) Z vyúčtování musí být zřejmé, zda uváděná cena se rozumí včetně daně z přidané 
hodnoty nebo bez daně z přidané hodnoty. 

(3) Vyúčtování musí splňovat další náležitosti podle obecně závazných právních předpisů 
a náležitosti běžného daňového dokladu1).  

(4) Vyúčtování může obsahovat další náležitosti podle potřeby poskytovatele nad rámec 
povinných náležitostí stanovených v tomto opatření.  
 
 

Článek 4 
Určené podmínky 

 
(1) Je-li vyúčtování vystavováno k více než jedné telefonní účastnické stanici, musí 

obsahovat rozpis položek podle čl. 3 odst. 1 písm. a) až e) ke každé z těchto telefonních 
účastnických stanic. Obdobně se postupuje, je-li u jedné telefonní účastnické stanice využíváno 
více telefonních čísel.  

(2) Vyúčtování ceny podle druhu služby lze po dohodě poskytovatele s účastníkem 
předkládat i třetí osobě. 
 

                                                 
1) Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
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Článek 5 
Zrušovací ustanovení 

 
Zrušuje se opatření Českého telekomunikačního úřadu č. OÚ – 4/S/2000 ze dne 6. září 

2000, kterým se stanoví rozsah základního stupně vyúčtování, uveřejněné v částce 11/2000 
Telekomunikačního věstníku. 

 
 

Článek 6 
Účinnost 

 
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem 1. října 2005. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4/6 

Odůvodnění 
 
 
 

Úřad vydává k provedení § 64 odst. 13 zákona opatření obecné povahy 
č. OOP/3/07.2005-4 (dále jen „opatření“), kterým se stanoví rozsah vyúčtování ceny podle druhu 
služby. 

Toto opatření vychází z principů zakotvených v zákoně a evropské legislativě, zejména ve 
směrnici 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb 
elektronických komunikací (směrnice o univerzální službě), příloha I část A této směrnice, a dále 
ve směrnici 2002/58/ES o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví 
elektronických komunikacích (směrnice o soukromí a elektronických komunikacích).  

Opatření se v souladu se zákonem vztahuje na podnikatele poskytující veřejně dostupnou 
službu elektronických komunikací prostřednictvím veřejné telefonní sítě elektronických 
komunikací. 

Účelem opatření je poskytnout účastníkovi, popřípadě uživateli, kterému se vyúčtování 
ceny podle druhu služby v souladu s článkem 2 opatření předkládá, přehled o vyúčtovaných 
službách, a možnost kontroly jeho výdajů za poskytnuté služby, jako je např. používání veřejné 
telefonní stanice, hovorné atd. Účastníkem je ten, kdo uzavřel s poskytovatelem smlouvu na 
poskytování služeb elektronických komunikací, a uživatelem ten, kdo využívá nebo žádá veřejně 
dostupnou službu elektronických komunikací. Opatřením je umožněno předkládat vyúčtování i 
třetí osobě, která není ani účastníkem ani uživatelem. Tato skutečnost ovšem může být uplatněna 
až po dohodě poskytovatele s účastníkem, který má s poskytovatelem uzavřený smluvní vztah.  

V případě, že má poskytovatel univerzální služby povinnost poskytovat bezplatné 
položkové vyúčtování ceny pro spotřebitele (§ 38 odst. 2 písm. g) bod 3 zákona), jehož rozsah je 
stanoven opatřením obecné povahy č. OOP/2/07.2005-5, poskytne spotřebiteli jen jedno 
bezplatné vyúčtování ceny podle výběru spotřebitele. 

V článku 3 odst. 1 jsou uvedeny základní minimální náležitosti vyúčtování ceny podle 
druhu služby vztahující se především na oblast samotného vyúčtování ve vztahu k 
poskytovaným službám elektronických komunikací. V souladu s článkem 3 odst. 3 musí 
vyúčtování splňovat i další náležitosti, podle obecně závazných právních předpisů (např. zákon 
č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů) a dále náležitosti běžného 
daňového dokladu, a to v souladu s § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, kterými jsou: 
 

a) obchodní firma nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení 
nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který uskutečňuje plnění, 

b) daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje plnění, 

c) obchodní firma nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení 
nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání osoby, pro kterou se uskutečňuje plnění, 

d) daňové identifikační číslo, pokud je osoba, pro kterou se uskutečňuje plnění, plátcem, 

e) evidenční číslo daňového dokladu, 

f) rozsah a předmět plnění, 

g) datum vystavení daňového dokladu, 
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h) datum uskutečnění plnění nebo datum přijetí platby, a to ten den, který nastane dříve, 
pokud se liší od data vystavení daňového dokladu, 

i) jednotková cena bez daně, a dále sleva, pokud není obsažena v jednotkové ceně, 

j) základ daně, 

k) základní nebo snížená sazba daně nebo sdělení, že se jedná o plnění osvobozené od daně, a 
odkaz na příslušné ustanovení tohoto zákona, 

l) výše daně uvedená v korunách a haléřích, popřípadě zaokrouhlená na desítky haléřů nebo 
na padesátihaléře. 

Podle zákona č. 235/2004 Sb. se za jednotkovou cenu považuje cena za službu. 

V článku 3 odst. 1 písm. d) je uvedeno, že vyúčtování obsahuje, mimo jiné, údaje o čase, 
ve kterém byl převzat stav záznamového zařízení poskytovatele v posledním dnu zúčtovacího 
období. Toto ustanovení je omezeno na ty případy, pokud poskytovatel přebírá stav 
záznamového zařízení v jinou dobu než o půlnoci, kdy končí jeden den a začíná druhý. 

Článek 3 odst. 1 písm. e) bod 1 uvádí, že vyúčtování obsahuje jednotlivé druhy 
poskytnutých služeb podle jednotlivých položek platného ceníku, který je veřejně dostupný. 
Těmito položkami se rozumí např. místní, dálkové, mezinárodní, internetové volání včetně 
rozlišení provozu  na silný, slabý, noční, víkendový atd. Počtem specifikovaných měrných 
jednotek se rozumí např. počet minut (pokud je cena v Kč/min), počet sekund (pokud je cena 
v Kč/sec). Počtem uskutečněných spojení se rozumí zejména počet uskutečněných hovorů u 
jednotlivých druhů služeb (např. počet spojení u místního volání v silném provozu) s tím, že se 
tento údaj uvede pouze tam, kde je měrnou jednotkou čas (min, sec atd.).  

Článek 3 odst. 4 tohoto opatření umožňuje uvádět na vyúčtování i další náležitosti nad 
rámec povinných, a to podle potřeby poskytovatele, což bylo umožněno i před vydáním tohoto 
opatření. 

V článku 4 odst. 1 opatření je stanovena podmínka, že pokud je vyúčtování vystavováno 
k více než jedné telefonní stanici, obsahuje podrobný rozpis položek podle článku 3 odst. 1 písm. 
a) až e). Jednou telefonní stanicí s více telefonními čísly, u které se použije obdobný postup, se 
rozumí například přípojka ISDN. 

Na základě § 130 zákona a podle Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení 
konzultací s dotčenými subjekty na diskusním místě Úřad zveřejnil návrh opatření 
č. OOP/3/XX.2005, kterým se stanoví rozsah vyúčtování ceny podle druhu služby, a výzvu 
k uplatnění připomínek k návrhu opatření na diskusním místě dne 5. května 2005.  

V rámci veřejné konzultace obdržel Úřad připomínky, které směřovaly jak k obecným 
principům návrhu opatření, tak i k jeho konkrétním ustanovením.  

Jednou z hlavních připomínek bylo uvádění jednotkové ceny druhu služby z platných 
ceníků ve vyúčtování. Tyto ceníky mají podnikatelé poskytující veřejně dostupnou službu 
elektronických komunikací a poskytovatel univerzální služby povinnost uveřejnit před nabytím 
jejich platnosti, a to v souladu s § 54 odst. 1 písm. a) zákona. Vzhledem k dostupnosti ceníků 
není nezbytné tuto cenu uvádět rovněž ve vyúčtování, a proto bylo této připomínce vyhověno.  

Další připomínky směřovaly k problematice cizích jazyků a cizích měn. Možnost 
poskytování dalších druhů vyúčtování nad rámec tohoto opatření (např. dvojjazyčně) je 
ponechána na poskytovateli. Podmínky poskytování takovéhoto vyúčtování, zejména podmínky 
cenové, si může poskytovatel upravit ve svých všeobecných podmínkách.  
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1. volané telefonní číslo, případně jiný údaj jednoznačně identifikující volání, 

2. začátek volání (datum, hodina, minuta, sekunda), 

3. účtovaná délka volání ve specifikovaných měrných jednotkách,  

4. rozlišení provozu (silný, slabý, popřípadě jiný) u každého jednotlivého volání, pokud 
takovéto rozlišení poskytovatel uplatňuje, 

5. rozlišení volání podle sítě, ve které je volání ukončeno,  

6. účtovaná cena jednotlivého volání v korunách českých, s výslovným uvedením, zda je 
cena s daní z přidané hodnoty nebo bez daně z přidané hodnoty, 

c) účtovanou částku za všechna volání podle písmene b) ve vymezeném zúčtovacím období, 
celkem a dále součtové částky v členění podle jednotlivých položek platného ceníku, 

(2) Vyúčtování může obsahovat podle potřeby poskytovatele další náležitosti nad rámec 
povinných náležitostí stanovených v tomto opatření. 

(3) Pokud poskytovatel poskytuje vyúčtování obsahující podle požadavku spotřebitele 
a technických možností poskytovatele další náležitosti nad rámec povinných náležitostí 
stanovených v tomto opatření, děje se tak za úplatu. 
 
 

Článek 4 
Určené podmínky 

 
(1) Náležitosti položkového vyúčtování ceny podle tohoto opatření jsou rovněž splněny, 

pokud poskytovatel uvede náležitosti stanovené v čl. 3 odst. 1 písm. b) a c) jako přílohu 
k vyúčtování podle druhu služby v souladu s opatřením obecné povahy č. OOP/3/07.2005-4. 

(2) Položkové vyúčtování ceny lze po dohodě poskytovatele se spotřebitelem předkládat 
i třetí osobě. 
 
 

Článek 5 
Zrušovací ustanovení 

 
Zrušuje se cenové rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu č. 03/VNS/2000 ze dne 

6. září 2000, kterým se stanoví rozsah a maximální cena podrobného rozpisu cen za jednotlivé 
hovory uskutečněné z telefonní účastnické stanice, uveřejněné v částce 11/2000 
Telekomunikačního věstníku. 
 
 

Článek 6 
Účinnost 

 
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem, kdy nabude účinnosti rozhodnutí 

Úřadu o uložení povinnosti poskytovat dílčí služby univerzální služby podle § 38 odst. 2 písm. a) 
a b) zákona. 
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Odůvodnění 

Úřad vydává k provedení § 44 odst. 5 zákona opatření obecné povahy č. OOP/3/07.2005-5, 
(dále jen „opatření“), kterým se stanoví rozsah položkového vyúčtování ceny. 

Toto opatření vychází z principů zakotvených v zákoně a evropské legislativě, zejména ve 
směrnici 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb 
elektronických komunikací (směrnice o univerzální službě), článek 10 odst. 2 a příloha I část A 
této směrnice, a dále ve směrnici 2002/58/ES o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí 
v odvětví elektronických komunikacích (směrnice o soukromí a elektronických komunikacích). 

Opatření se v souladu se zákonem vztahuje na podnikatele poskytující dílčí služby 
univerzální služby podle § 38 odst. 2 písm. a) a b) zákona prostřednictvím veřejné telefonní sítě 
elektronických komunikací, kterým byla uložena povinnost podle § 38 odst. 2 písm. g) bod 3 
zákona poskytovat bezplatné položkové vyúčtování ceny pro spotřebitele. Jedná se o služby 
připojení v pevném místě k veřejné telefonní síti a přístup v pevném místě k veřejně dostupné 
telefonní službě. 

Opatření zajišťuje spotřebiteli, kterému je položkové vyúčtování ceny podle článku 2 
poskytováno, podrobný přehled o uskutečněných jednotlivých voláních a dává mu možnost 
ověřit, kdy bylo volání uskutečněno, o jaké volání se jednalo a možnost kontroly jeho výdajů za 
používání veřejné telefonní stanice a za jednotlivá volání. Spotřebitelem je každá fyzická osoba, 
která využívá nebo žádá veřejně dostupnou službu elektronických komunikací pro účely mimo 
rámec její podnikatelské činnosti. Opatřením je umožněno předkládat vyúčtování i třetí osobě, 
která není spotřebitelem. Tato skutečnost ovšem může být uplatněna až po dohodě poskytovatele 
se spotřebitelem. 

Poskytovatel univerzální služby s povinností poskytovat bezplatné položkové vyúčtování 
ceny pro spotřebitele (§ 38 odst. 2 písm. g) bod 3 zákona), poskytne spotřebiteli jen jedno 
bezplatné vyúčtování ceny, a to podle výběru spotřebitele. 

V článku 3 odst. 1 jsou uvedeny základní minimální náležitosti položkového vyúčtování 
ceny vztahující se především na oblast samotného vyúčtování ve vztahu k poskytovaným 
službám elektronických komunikací. Takovéto položkové vyúčtování ceny musí obsahovat 
náležitosti stanovené v článku 3 opatření obecné povahy č. OOP/3/07.2005-4 a dále rozpis 
jednotlivých volání v členění podle článku 3 odst. 1 písm. b) a c).  

Účtovaná délka volání, která je obsažena v článku 3 odst. 1 písm. b) bod 3, se uvede ve 
specifikovaných měrných jednotkách, kterými jsou např. minuty, sekundy, hodiny.  

Rozlišením volání podle sítě, ve které je volání ukončeno, uvedené v článku 3 odst. 1 písm. 
b) bod 5, se rozumí uvedení sítě v rozlišení až do úrovně jednotlivých operátorů, kteří danou síť 
zajišťují, a označení, zda je voláno do sítě internet apod.  

V souladu s článkem 3 odst. 1 písm. c) vyúčtování obsahuje účtovanou částku za všechna 
volání celkem a dále účtovanou částku za jednotlivé druhy poskytnutých služeb podle 
jednotlivých položek platného ceníku (např. místní volání v silném provozu, místní volání ve 
slabém provozu).  

Článek 3 odst. 2 tohoto opatření umožňuje uvádět na vyúčtování i další náležitosti nad 
rámec povinných, a to podle potřeby poskytovatele, což bylo umožněno i před vydáním tohoto 
opatření. 
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Článek 3 
Podmínky pro udělení souhlasu s převodem práv  

 
(1) Nabyvatel splňuje podmínky pro podnikání podle § 22 odst. 4 zákona. 
 
(2) Nabyvatel je schopen plnit závazky, které jsou s právy spojeny.  
 
(3) Nabyvatel prokázal finanční, technické a odborné předpoklady pro využívání 

převáděných rádiových kmitočtů. 
 
(4) Doba zahájení a způsob využívání převáděných rádiových kmitočtů jsou v souladu 

s principem účelného využívání rádiových kmitočtů. 
 
(5) Nedojde ke změně podmínek ve využívání rádiových kmitočtů stanovených Plánem 

využití rádiového spektra. 
 

 
Článek 4 

Postup Úřadu  
 

Úřad ve správním řízení posoudí splnění podmínek uvedených v § 23 odst. 1 písm. a) 
a b) zákona a podmínek podle článku 3. Platnost souhlasu s převodem práv je omezena na 
dobu šedesáti dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí Úřadu. 

 
 

Článek 5 
Další postup stávajícího držitele a nabyvatele 

 
Stávající držitel nebo nabyvatel do sedmi dnů ode dne účinnosti smlouvy o převodu 

práv předloží Úřadu rozhodnutí o přídělu rádiových kmitočtů k vyznačení změn. 
 
 

Článek 6 
Účinnost 

 
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2005. 
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Článek 2 
Účinnost  

 

 Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2005. 
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Doba odstranění  

- 80 % poruch 
- 95 % poruch 

na účastnickém přípojném vedení 
 

 
 

≤ 6 hodin 
≤ 12 hodin 

 

 
Procento případů odstranění poruchy 
na účastnickém přípojném vedení 
v době dohodnuté s účastníkem 
 

 
 

100 % 

 

 
Doba odstranění  

- 80 % poruch 
- 95 % poruch 

všech ostatních, s výjimkou poruch na 
účastnickém přípojném vedení 
 

 
 

≤ 6 hodin 
≤ 12 hodin 

 

 
§ 3 odst. 1 
písm. c) 
 

 
Doba odstranění 
poruchy 
 

 
Procento případů odstranění poruchy, 
s výjimkou poruchy na účastnickém 
přípojném vedení, v době dohodnuté 
s účastníkem 
 

 
 

100 % 

 

 
§ 3 odst. 1 
písm. d) 

 
Doba, za kterou je 
sestaveno spojení 

 
Průměrná doba, za kterou bylo 
sestaveno spojení 

 - u národních volání 
 - u mezinárodních volání 

Doba, za kterou bylo sestaveno 95%   
spojení 

 - u národních volání 
 - u mezinárodních volání  

 
 
 

≤ 6 s 
≤ 10 s 

 
 
 

≤ 12 s 
≤ 18 s 

 

 
§ 3 odst. 1 
písm. e) 

 
Míra neúspěšnosti 
sestavení spojení  

 
Poměr vyjádřený v procentech 
 
a) u národních volání 
b) u mezinárodních volání  
 

 
 
 

≤ 2,5 % 
≤ 4 % 

 

 

 
§ 3 odst. 1 
písm. f) 

 
Četnost reklamací 
na vyúčtování ceny 
 
 

 
 
Poměr vyjádřený v procentech 

 
 

≤ 0,5 % 

 

 
Průměrná doba přihlášení obsluhy 
pracoviště 
 

 
≤ 8 s 

 

  
§ 3 odst. 1 
písm. g) 

 
Doba přihlášení 
obsluhy pracoviště 
informačních 
služeb o 
telefonních číslech 
 

 
Poměr počtu přihlášení obsluhy 
pracoviště v době do 20 s k celkovému 
počtu volání vyjádřený v procentech 
 

 
 

≥ 98 % 
 

 

 
Pozn.: Hodnoty uvedené u mezinárodních volání jsou doporučené. 
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Článek 2 
Způsob uveřejnění informací 

 
Informace podle čl. 1 uveřejňuje poskytovatel univerzální služby i způsobem 

umožňujícím dálkový přístup.  
 
 

Článek 3 
Účinnost 

 
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2005. 
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2. Generální licence č. GL – 26/S/2000, čj. 501229/2000-610, ze dne 2. listopadu 2000, 
zveřejněná v částce 11/2000 Telekomunikačního věstníku. 

3. Generální licence č. GL – 27/S/2000, čj. 501230/2000-610, ze dne 2. listopadu 2000, 
zveřejněná v částce 11/2000 Telekomunikačního věstníku. 

4. Generální licence č. GL – 28/S/2000, čj. 501232/2000-610, ze dne 2. listopadu 2000, 
zveřejněná v částce 11/2000 Telekomunikačního věstníku. 

5. Generální licence č. GL – 29/S/2000, čj. 501233/2000-610, ze dne 2. listopadu 2000, 
zveřejněná v částce 11/2000 Telekomunikačního věstníku. 

6. Generální licence č. GL – 31/S/2001, čj. 5109/2001-610, ze dne 6. února 2001, 
zveřejněná v částce 2/2001 Telekomunikačního věstníku, ve znění změny č. 1, čj. 9594, 
ze dne 29. dubna 2002, zveřejněné v částce 5/2002 Telekomunikačního věstníku. 

7. Generální licence č. GL – 32/S/2001, čj. 5110/2001-610, ze dne 6. února  2001, 
zveřejněná v částce 2/2001 Telekomunikačního věstníku. 

8. Generální licence č. GL – 33/S/2001, čj. 5111/2001-610, ze dne 6. února 2001, 
zveřejněná v částce 2/2001 Telekomunikačního věstníku. 

9. Generální licence č. GL – 34/S/2001, čj. 5112/2001-610, ze dne 6. února 2001, 
zveřejněná v částce 2/2001 Telekomunikačního věstníku. 

10. Generální licence č. GL – 35/S/2001, čj. 5113/2001-610, ze dne 6. února 2001, 
zveřejněná v částce 2/2001 Telekomunikačního věstníku. 

 

 

Článek 4 
Účinnost 

 

Toto všeobecné oprávnění nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2005. 
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Článek 3 
Zrušovací ustanovení 

 
Zrušuje se generální licence č. GL–24/T/2000, čj. 504007/2000-610, ze dne 6. října 

2000, zveřejněná v částce 10/2000 Telekomunikačního věstníku. 

 

 

Článek 4 
Účinnost 

 

Toto všeobecné oprávnění nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2005. 
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(2) Referenční nabídka dále stanoví 
a) podmínky pro přístup k podpůrným provozním systémům,  
b) podmínky pro přístup k informačním systémům nebo databázím pro přípravu objednávek, 
c) postup objednávání dalších služeb souvisejících se zpřístupněním účastnického vedení,  
d) postup objednávání vyšší kvality služby, např. minimální garantovanou měsíční 

dostupnost v %,  
e) způsob údržby a postup při žádosti o opravu,  
f) maximální dobu pro odstranění poruchy na účastnickém vedení, 
g) způsob účtování služeb určeného operátora souvisejících se zpřístupněním účastnického 

vedení. 
 

(3) Referenční nabídka v části upravující služby společného umísťování 
a) obsahuje údaje o příslušných prostorách určeného operátora a možnosti společného 

umísťování v těchto prostorách (včetně fyzického společného umísťování, případně 
dálkového či virtuálního společného umísťování), 

b) popisuje vlastnosti zařízení, která lze použít pro společné umísťování a jejich případná 
omezení, 

c) stanoví bezpečnostní zásady, normy a opatření přijatá určeným operátorem pro zajištění 
bezpečnosti, 

d) stanoví podmínky pro vstup do prostorů určeného operátora, a to za účelem jejich 
prohlídky v případě, že bylo společné umísťování zamítnuto v důsledku nedostatečné 
kapacity, 

e) stanoví podmínky pro vstup do prostorů určeného operátora, a to za účelem využití 
služeb společného umísťování, 

f) stanoví pravidla pro přidělení prostoru, je-li prostor pro společné umísťování omezený. 
 

(4) Referenční nabídka v části upravující dodací podmínky stanoví 
a) popis služeb určeného operátora souvisejících se zpřístupněním účastnického vedení, 
b) lhůty pro vyřízení žádostí o dodávku služeb a zařízení, 
c) ukazatele kvality služeb, 
d) cenu nebo postup pro stanovení ceny každé služby, funkce nebo zařízení, 
e) platební podmínky, 
f) řešení poruch a postupy pro návrat na normální úroveň služby,  
g) smluvní pokuty za nedodržení nebo porušení smluvních povinností. 

 

(5) Referenční nabídka dále obsahuje pravidla a postupy 
a) při spolupráci, komunikaci a doručování, včetně kontaktních osob, 
b) pro předávání technických a provozních údajů, 
c) pro zajištění důvěrnosti informací, 
d) pro sjednávání změn,  
e) při řešení sporů, 
f) pro zajištění pohledávek a závazků.  
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6) Referenční nabídku zpřístupnění účastnického vedení určený operátor uveřejní 
způsobem umožňujícím dálkový přístup na svých internetových stránkách a současně ji předá 
Úřadu k publikaci v Telekomunikačním věstníku.  

 
 
 

Článek 3 
Účinnost 

 
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2005. 
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Odůvodnění 
 

Úřad vydává k provedení § 85 odst. 7 zákona opatření obecné povahy 
č. OOP/8/07.2005-11 (dále jen „opatření“), kterým se stanoví náležitosti a podmínky 
referenční nabídky zpřístupnění účastnického kovového vedení. 

Toto opatření vychází z principů zakotvených v zákoně a evropské legislativě, zejména 
v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 2887/2000 ze dne 18. prosince 2000 o 
zpřístupnění účastnického vedení (dále jen „nařízení“). Opatření je zpracováno se zřetelem na  
účel regulace v oblasti elektronických komunikací, jak je vymezen v § 4 zákona, tedy 
zejména vytváření předpokladů pro řádné fungování hospodářské soutěže a pro ochranu 
uživatelů a dalších účastníků trhu. 

Vzhledem k tomu, že oblast místního přístupu je jedním z nejméně 
konkurenceschopných úseků liberalizovaného telekomunikačního trhu, což uvádí také pátá 
zpráva Komise, stanovuje opatření průhledné, spravedlivé a nediskriminační podmínky, za 
jakých mohou oprávnění operátoři požadovat vstup na tento trh a za jakých musí určený 
operátor vyhovět vzneseným požadavkům těchto operátorů. Povinnost zpřístupnit účastnické 
vedení však neznamená, že určení operátoři mají povinnost instalovat zcela nové 
infrastruktury místní sítě, aby vyhověli oprávněným operátorům. 

Úřad při stanovování podmínek vyšel z již nabytých zkušeností. Podmínky pro realizaci 
zpřístupnění jsou stanoveny v obecné rovině, neboť konkrétní podobu získají v příslušné 
referenční nabídce zpřístupnění. V případě, že by nebyly promítnuty odpovídajícím 
způsobem, má Úřad oprávnění do referenční nabídky zasáhnout. 

Článek 1 opatření vychází z ustanovení § 85 zákona a stanovuje subjekty, na které 
opatření dopadá. 

Článek 2 stanovuje podmínky a náležitosti referenční nabídky určené  v  souladu s 
přílohou nařízení. Současně stanovuje, že referenční nabídka musí zahrnovat kromě těchto 
položek také některé další, a to s cílem zajistit jednak pravidla pro předávání informací mezi 
zúčastněnými subjekty a jednak větší míru jistoty pro konkrétnější zajištění plnění 
vzájemných povinností. 

Opatření nebrání tomu, aby určený operátor prováděl aktualizaci referenční nabídky dle 
potřeby, tedy i několikrát ročně.  

Na základě § 130 zákona a podle Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro 
vedení konzultací s dotčenými subjekty na diskusním místě Úřad zveřejnil návrh opatření 
č. OOP/8/XX.2005, kterým se stanoví náležitosti a podmínky referenční nabídky zpřístupnění 
účastnického kovového vedení, a výzvu k uplatnění připomínek k návrhu opatření na 
diskusním místě dne 6. května 2005.  

V rámci veřejné konzultace obdržel Úřad připomínky, které směřovaly jak k obecným 
principům návrhu opatření, tak i k jeho konkrétním ustanovením. Připomínky, které 
relevantním způsobem směřovaly ke zpřesnění textu, Úřad akceptoval a promítl do 
konečného textu opatření. Připomínky, které požadovaly větší podrobnost úpravy, Úřad přijal 
v těch případech, kdy její nezbytnost vyplynula z dosavadních zkušeností se zavedenými 
procesy.  

Na základě připomínek byl v článku 2 odst. 2 písm. d) stanoven jako součást referenční 
nabídky postup při objednávání vyšší kvality služby, např. minimální měsíční dostupnost. 

Jednou z připomínek byl návrh, aby v textu opatření bylo uvedeno, že zpřístupňovat lze 
i vedení, která nejsou aktivní, neboli vedení, na nichž není poskytována služba elektronických 
komunikací. Takové ustanovení by bylo nadbytečné, neboť již z definice účastnického vedení 
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c) umístění bránových ústředen a bodů přístupu nebo propojení, 
d) charakteristiky rozhraní pro přístup nebo propojení, 
e) specifikace zařízení pro přístup nebo propojení, 
f) dimenzování kapacit propojovacích svazků, 
g) určení síťové hierarchie přístupu nebo propojení, 
h) popis signalizace. 

 
(2) Informace podle odstavce 1 uveřejní určený podnik podle čl. 1 písm. a) způsobem 

umožňujícím dálkový přístup na svých internetových stránkách. Současně předá Úřadu k 
publikaci v Telekomunikačním věstníku informaci o jejich uveřejnění s uvedením, kde se 
nacházejí. 
 
 

Článek 3 
Náležitosti, forma a rozsah referenční nabídky  

 
(1) Referenční nabídka pro propojení a pro každý druh přístupu obsahuje nejméně 

a) předmět nabídky, 
b) technické specifikace a číslování služeb realizovaných v rámci přístupu nebo propojení, 

které zahrnují 

1. specifikaci služby, včetně stručného popisu parametrů služby,  

2. technické podmínky přístupu nebo propojení, 

3. charakteristiky rozhraní pro přístup nebo propojení, 

4. specifikace zařízení, 

5. dimenzování kapacit propojovacích svazků, 

6. určení síťové hierarchie přístupu nebo propojení, 

7. popis signalizace, 

8. podmínky testování a zkušebního provozu, 
c) postupy pro objednávání a poskytování služeb realizovaných v rámci přístupu nebo 

propojení. 
 

(2) Referenční nabídka v části upravující dodací podmínky stanoví 
a) popis služeb, výkonů nebo zařízení souvisejících s přístupem nebo propojením, 
b) ukazatele kvality služeb, 
c) cenu nebo způsob jejího určení, 
d) platební podmínky, 
e) řešení poruch a postup pro návrat na normální úroveň služby, 
f) prognózování služeb, 
g) smluvní pokuty za nedodržení nebo porušení smluvních povinností, 
h) lhůty pro vyřízení žádostí o dodávku služeb, výkonů nebo zařízení. 
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(3) Referenční nabídka dále obsahuje pravidla a postupy 
a) při spolupráci, komunikaci a doručování, včetně kontaktních osob, 
b) pro předávání technických a provozních údajů, 
c) pro zajištění důvěrnosti informací, 
d) pro sjednávání změn, 
e) při řešení sporů, 
f) pro zajištění pohledávek a závazků. 

 
(4) Určený podnik podle čl. 1 písm. b), který má současně povinnost zajistit 

přenositelnost telefonních čísel podle § 34 zákona, nebo kterému byla uložena povinnost 
umožnit volbu nebo předvolbu operátora podle § 70 zákona, stanoví v referenční nabídce 
propojení také podmínky pro poskytování těchto služeb. 
 

(5) Referenční nabídku uveřejní určený podnik podle čl. 1 písm. b) způsobem 
umožňujícím dálkový přístup na svých internetových stránkách a současně ji předá Úřadu 
k publikaci v Telekomunikačním věstníku. 
 
 

Článek 4 
Účinnost 

 
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2005. 
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Odůvodnění 
 

Úřad vydává k provedení § 82 odst. 4 zákona opatření obecné povahy 
č. OOP/7/07.2005-12 (dále jen „opatření“), kterým se stanoví rozsah, forma a způsob 
uveřejnění informací týkajících se přístupu k síti nebo propojení sítí elektronických 
komunikací a náležitosti, rozsah a formu referenční nabídky přístupu nebo propojení sítí 
elektronických komunikací. 

Toto opatření vychází z principů zakotvených v zákoně a evropské legislativě, zejména 
směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/19/ES o přístupu k sítím elektronických 
komunikací a přiřazeným zařízením a o jejich vzájemném propojení (přístupová směrnice) 
(dále jen „směrnice“). Opatření je zpracováno se zřetelem na cíl regulace v oblasti 
elektronických komunikací, jak je vymezen v § 4 zákona, tedy zejména vytváření 
předpokladů pro řádné fungování hospodářské soutěže a pro ochranu uživatelů a dalších 
účastníků trhu. 

Účelem tohoto opatření je zajistit transparentnost smluvních podmínek pro přístup k síti 
nebo propojení sítí elektronických komunikací, včetně cen, sloužící k tomu, aby se urychlila 
smluvní jednání a předcházelo sporům. 

Opatření v souladu s ustanovením § 82 zákona blíže specifikuje dvě různé povinnosti, 
které je Úřad oprávněn uložit individuálním rozhodnutím na základě analýzy trhu. Podmínky 
pro realizaci přístupu a propojení sítí elektronických komunikací jsou stanoveny v obecné 
rovině, neboť konkrétní podobu získají v příslušné referenční nabídce. V případě, že by 
nebyly promítnuty odpovídajícím způsobem, má Úřad oprávnění do konkrétní referenční 
nabídky zasáhnout podle ustanovení § 82 odst. 3 zákona. Úřad vyšel při stanovení rozsahu 
podmínek z dosavadních zkušeností.  

Článek 1 definuje předmět opatření v souladu s ustanovením § 82 zákona a uvádí 
subjekty, na které se opatření vztahuje. 

Článek 2 stanovuje, které informace uveřejní podnik s významnou tržní silou, pokud mu 
povinnost uveřejňovat informace bude uložena rozhodnutím Úřadu. Individuálním 
rozhodnutím bude stanovena lhůta, v níž budou uvedené informace uveřejněny. 

K upřesnění pojmu dimenzování kapacit propojovacích svazků je třeba uvést, že jde o 
obecnou informaci, která má umožnit potenciálním zájemcům o přístup nebo propojení udělat 
si představu o možnostech v jednotlivých bodech přístupu nebo propojení. 

Ustanovení o síťové hierarchii by měla definovat topologii sítě z hlediska umístění 
prvků sítě a síťovou úroveň propojení, tedy zda jde o úroveň tranzitní, místní nebo jinou. 

Článek 3 stanoví náležitosti referenční nabídky pro jednotlivé druhy přístupu nebo 
propojení, a to formou jediné referenční nabídky nebo jako samostatné referenční nabídky. 
Vzhledem k návaznosti jednotlivých opatření vydávaných Úřadem, upravuje článek 3 i 
specifické požadavky na referenční nabídku propojení v případě podniků, které mají 
povinnosti (ať již přímo ze zákona nebo na základě individuálního rozhodnutí) pro služby 
přenositelnost telefonních čísel nebo volba a předvolba operátora.  

Opatření nebrání tomu, aby podnik s významnou tržní silou prováděl aktualizaci 
referenční nabídky dle potřeby, tedy i několikrát ročně. Bližší určení data, ke kterému bude 
mít povinnost příslušnou referenční nabídku vydat, bude obsaženo v individuálním 
rozhodnutí, kterým bude povinnost uveřejňovat referenční nabídku uložena.  

Tímto opatřením jsou stanoveny náležitosti referenční nabídky přístupu nebo propojení 
obecně pro všechny trhy. Pokud si to vyžádají specifika konkrétního relevantního trhu, 
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Článek 3 
Náležitosti technicko-organizačních pravidel 

 
(1) Technicko-organizační pravidla obsahují zejména 

a) organizaci a způsob krizového řízení u dotčeného podnikatele, strukturu a prvky systému 
krizového řízení, zásady jeho aktivace a koordinace postupů, včetně organizačního a 
personálního zajištění řešení krizových situací, odborné přípravy příslušných pracovníků 
provozu, údržby a obnovy, 

b) opatření k řízení a zachování integrity veřejné komunikační sítě a zajištění její 
průchodnosti a dostupnosti služeb za krizových stavů, monitorování provozu sítě, detekce 
vzniklých závad, sledování průběhu a nárůstu závad a odstraňování závad v síti, včetně 
možnosti řešení a základní opatření pro obnovu veřejné komunikační sítě a poskytování 
služeb, 

c) zásady rozvoje, plánování a výstavby sítě s ohledem na krizové situace a odolnost sítě 
proti narušení a možnosti její obnovy, 

d) zajištění logistické podpory obnovy a integrity sítě (materiál, technologie, rozmístění 
mobilních zařízení, energie, služby) včetně zajištění finančních zdrojů pro obnovu sítě, 

e) opatření k zabezpečení přednostního poskytnutí služeb elektronických komunikací za 
krizového stavu a stanovení způsobu jejich vyhlašování, 

f) zásady vnější a vnitřní komunikace vedené podnikatelem za krizového stavu za účelem 
předávání informací podle § 98 odst. 4 a § 99 odst. 8 zákona, případně vyplývající ze 
smluvních vztahů. 
 

(2) Technicko-organizační pravidla mohou obsahovat i další opatření k zajištění 
poskytování služeb elektronických komunikací za krizových stavů. 

 
 

Článek 4 
Účinnost  

 
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem  1. srpna 2005. 
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